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19 листопада 2020 року за ініціативи Міжнародної ради бізнес-асоціацій та палат в Україні (ICBAC,
www.icbac.org) було проведено міжнародний форум «Передумова для майбутніх інвестицій –
сучасна освіта».
Міжнародна рада бізнес-асоціацій та палат в Україні (ICBAC) представляє 9 двосторонніх торговопромислових палат та бізнес-асоціацій, а також Торгово-промислову палату України, і разом вони
об'єднують понад 9000 підприємств, що представляють більшість роботодавців в Україні;
компанії-члени цих асоціацій здійснили більшість іноземних інвестицій в Україну. Асоціації-члени
ICBAC твердо впевнені, що освіта українців має виключно важливе значення для майбутнього
успішного розвитку української економіки.
Роками Україна зазнає шкоди від значної еміграції робочої сили та відтоку мізків: кілька мільйонів
осіб, що мають різні рівні кваліфікації виїхали до країн ЄС, США, Великобританії, Канади та інших
місць у світі, щоб отримати значно краще оплачувану роботу. Багато тисяч студентів віддають
перевагу вступу до закордонних університетів, аніж до місцевих, при цьому багато хто не
повертається після отримання диплому.
Добре освічена робоча сила є однією з найважливіших передумов для залучення інвестицій, як
іноземних, так і внутрішніх, які так необхідні для зростання економіки та процвітання. Лише з
модернізованою системою освіти Україна може утримати молодь у країні, забезпечити можливості
перепідготовки для тих, хто змушений або хоче змінити кар’єру, і потенційно навіть залучити
додаткові таланти з-за кордону.
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Форум "Передумова для майбутніх інвестицій - сучасна освіта", де у трьох панелях експерти
найвищого рівня з політичного та державного секторів, освітніх установ та бізнесу обмінялися
думками щодо пріоритетів політики України відносно реформи системи освіти з точки зору кожної
зацікавленої сторони.
У своєму вступному слові Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України
(ТППУ), окреслив поточну ситуацію та нестачі, з якими зараз стикається Україна на ринку праці.
Перша панель була зосереджена на політичних завданнях, де діючий та колишній заступники
міністрів освіти і науки, керівники Центру економічного відновлення, Центру «Розвиток
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промисловості в ТПП України, а також директор Академії ДТЕК виклали чітке бачення стосовно
заходів, необхідних для покращення рамкових умов освітньої системи, а також поділилися
деякими практичними прикладами.
Ціла панель була присвячена професійно-технічній освіті (ПТО) як одному з потенційних ключів
до економічного успіху, що вже століттями має місце як у професійних школах, так і на

підприємствах, особливо в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Експерти ПТО з міністерства, Фонда
Конрада Аденауера, Німецько-української промислово-торговельної палати (AHK) та Австрійської
служби академічного обміну (OeAD) представили відповідні українські стратегії та досвід та
обговорили освіту як питання корпоративної соціальної відповідальності. Практичну сторону
висвітлювали представники «Роберт Бош Україна» та «SKF Україна».
Остання панель була зосереджена на ключових рамкових умовах, які сприяють тому, що люди
залишаються на ринку праці України, таких як бренд роботодавця, та необхідних вдосконаленнях
Трудового кодексу України, зокрема, представлених Керуючим партнером DLA Piper Ukraine.
Керівник відділу управління персоналом BNP Paribas/Ukrsibbank, володаря нагороди «Кращий
роботодавець
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роботодавця, те саме зробив і представник Eurocar Ukraine. Представники Комітету Верховної Ради
з питань економічного розвитку та Державного центру зайнятості поділилися думками щодо
шляхів підвищення привабливості ринку праці. Висвітливши основні проблеми трудового
законодавства та сфери необхідних реформ, старший аналітик з Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) поділилася цінною інформацію стосовно положення України в
дослідженні PISA (Програма міжнародного оцінювання студентів) ОЕСР.
Основними висновками в результаті обміну думками на Форумі стали:


Національна освітня стратегія має надзвичайно важливе значення; щоб бути ефективною у
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підтримуватися явною політичною волею та відображати пріоритети всіх зацікавлених сторін;


Система освіти повинна забезпечити, що випускники всіх рівнів мають компетентності, які
відповідають реальним потребам ринку праці, а не використовували навчальні програми та
підручники, які ані є актуальні, ані відображають сучасні світові тенденції розвитку технологій;



Там, де влада всіх рівнів неповноцінно виконує свої поточні обов’язки в освітньому секторі,
приватний бізнес компенсує шляхом створення приватних бізнес-академій, коледжів та
подібних навчальних закладів або внутрішніх програм;



На відміну від думки деяких політиків про те, що держава повинна створювати робочі місця,
саме бізнес створює робочі місця, за умови, що державна політика створює та надає належні
рамкові умови;



Оскільки Україна суттєво інтегрована у міжнародний бізнес, освіта повинна більше
зосереджуватись на аспектах міжкультурного спілкування та управління;



Значна непрозорість ринку праці через значні сегменти сірого та чорного ринку ускладнює
розробку та впровадження відповідної стратегії реформування; тому першопочатково ця
непрозорість має бути викорінена або принаймні зменшена;



Рівні заробітної плати, безсумнівно, є одним з визначальних факторів стану ринку праці.
Завданням політиків є створення рамкових умових для того, щоб галузі були більш
привабливими в міжнародному контексті, як це було з ІТ-галуззю.

Щоб переглянути запис Форуму англійською мовою: https://youtu.be/2wZAgzA4TCY
Щоб переглянути запис Форуму українською мовою: https://youtu.be/KQgWlSy60ts
Презентації доповідачів доступні за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/19an-J-ldC64L-wzektYX7Uf5dzR2mX7A?usp=sharing
Подальші запити направляйте, будь ласка, Альфреду Ф. Праусу, Генеральному секретарю ICBAC за
адресою generalsecretary@icbac.org

